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اىسحيٌ اىسحَِ هللا ثسٌ  

 ..ثعد أٍب. أجَعيِ ٗصحجٔ آىٔ ٗعيى دمحم ّجيْب عيى ٗاىسالً ٗاىصالح اىعبىَيِ، زة هلل اىحَد

ِّ:   رعبىى ٗ رجبزك هللا قبه فقد لِّلَ بءِ  َٗ ََ َسأ سأَْى اْلأ ع ٘ٓ ِ اىأح  ب فَبدأ َٖ ٗا ثّ ذَز  َٗ َِِ َُِ اىَّري ِّٔ فّي ي يأّحد ٗ بئّ ََ  أَسأ

َُِ ٗأ َص ب َسي جأ ا ٍَ َُِ َمبّ٘  ي٘  ََ  . يَعأ

 

প্রথভ ভূরনীবিঃ অল্লায প্রয়িযকবট নাভআ বি নান্দবনক। 

অল্লা িাঅরায মি নাভ যয়য়য়ছ িায প্রয়িযকটাআ কৌন্দয়মড ফডীয়লড। অল্লা িা‘অরা 

ফয়রন,  

ِّ لِّلَ َٗ بٓءِ  ﴿ ََ َسأ َْى ِ ٱْلأ سأ ح  ع ٘ٓ ِ ٱىأ ۖب﴾ فَٱدأ َٖ  ثّ

অয অল্লায জনযআ যয়য়য়ছ ুন্দযিভ নাভভূ। ুিযাং কিাভযা িাাঁয়ক কফ 

নায়ভয ভাধযয়ভ র্াক। (ূযা অর অযাপ: ৭ : ১৮০)  

অল্লায প্রয়িযকবট নাভআ ূর্ডাঙ্গ গুনাফরীম্পন্ন। িায়ি ককানও ধযয়র্য ূর্ডিা 

কনআ। না ম্ভাফয ককায়না ূর্ডিা, না ফযক্ত ককায়না ূর্ডিা।  

একবট ঈদাযর্  

 বিযঞ্জীফ’। এবট অল্লায একবট নাভ। এ নাভবট অল্লায জনয এভন ূর্ডাঙ্গ একবট‘ - انحي 

জীফন ফুঝায় মা বিত্বীনিায ফড কবযয়য় অয়বন এফং মায়ক কখয়না বিত্বীনিা স্পড 
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কযয়ফ না। াাাব ক জীফন কর প্রকায ূর্ডাঙ্গ গুর্াফরীয ধাযক। কমভন, জ্ঞান, িভিা, 

শ্রফর্বক্ত, দৃবিবক্ত আিযাবদ। 

অয়যকবট ঈদাযর্ 

 ফডজ্ঞ’। এবটও অল্লায একবট নাভ। এ নাভবট অল্লায জনয এভন বযূর্ড জ্ঞানয়ক‘ - انعهيم

বনয়দড কয়য, কম জ্ঞান জ্ঞিায ফড কবযয়য় অয়বন এফং কম জ্ঞানয়ক কখয়না বফসৃ্মবি স্পড 

কয়য না। অল্লা িা‘অরা ফয়রন: 

 

ب قَبهَِ ﴿ َٖ  َ ت ِۖ فّي َزث ّي ّعْدَِ ّعيأ ّلَِ َزث ّي يَّضوِ  ّلَِ ّمزَ   يََْسى﴾ َٗ

ভূা ফরর, এয জ্ঞান অভায যয়ফয বনকট বকিায়ফ অয়ছ। অভায যফ বফভ্রান্ত ন 

না এফং বুয়রও মান না। (ূযা িাা: ২০: ৫২) 

অল্লা ুফানাহু ওয়া িাঅরায ীভ জ্ঞান িায কছাট ফড় কর ৃবিয়ক বযয়ফিন কয়য 

কযয়খয়ছ। িায প্রবিবট ৃবিয কর ফস্থা িায ীভ জ্ঞায়নয অওিায ববিয়য। অল্লা 

িা‘অরা ফয়রন: 

 

ّعَْدٓ ۥ ﴿ فَبرّحِ  َٗ تِّ ٍَ غَيأ بِٓ ّلَِ ٱىأ َٖ  َ يَ َ٘ ِ إّّلَِ يَعأ  ٕ  ٌِ يَ يَعأ ب َٗ جَس ِّ فّي ٍَ ّسِ  ٱىأ جَحأ ٱىأ ب َٗ ٍَ ق ظ ِ َٗ  رَسأ
ِ َزقَخِ  ٍّ ب إّّلَِ َٗ َٖ  َ يَ َّلِ يَعأ ذِّ فّي َحجَخِ  َٗ  ََ ّضِ ظ ي  َزأ َّلِ ٱْلأ تِ  َٗ َّلِ َزطأ َٗ ِ  فّي إّّلَِ يَبثّس 

تِ  ِِ  ّمزَ  جّي  ٍ ﴾ 
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িাাঁয কায়ছআ যয়য়য়ছ গায়য়য়ফয িাবফকাবি, বিবন ছাড়া এ বফলয়য় ককঈ জায়ন না। জয়র 

ও স্থয়র মা বকছু অয়ছ িা ম্পয়কড বিবন ূর্ড ফগি অয়ছন। এভন একটা ািাও 

ঝয়য না মা বিবন জায়নন না এফং মভীয়নয গীন ন্ধকায়য এভন ককান য দানা 

কনআ, কনআ ককান কবজা ও শুষ্ক বজবন মা ুস্পি বকিায়ফ (বরবফদ্ধ) কনআ।  

(ূযা অনঅভ: ৫ : ৫৯) 

অল্লাহ্  ুফানাহু ওয়া িাঅরা অযও ফয়রয়ছন- 

ب ﴿ ٍَ َٗ ِ ّضِ فّي َدآثَخِ  ٍّ َزأ ب ٱلَِلِّ َعيَى إّّلَِ ٱْلأ َٖ ق  ٌِ  ّزشأ يَ يَعأ َٕب َٗ زَقََس سأ بِ  ٍ  َٖ َدَع ٘أ زَ سأ  ٍ َٗ 
تِ  فّي م و ِ  ِِ  ّمزَ  جّي  ٍ ﴾ 

মভীয়ন বফিযর্ীর প্রবিবট প্রার্ীয বযবময়কয দাবয়ত্ব অল্লায। বিবন জায়নন িায়দয 

অফাস্থর ও ভাবধস্থর1। ফ বকছু ুস্পি বকিায়ফ2 (বরবফদ্ধ) যয়য়য়ছ।  

(ূযা ূদ: ১১ : ৬) 

কুযঅয়নয নযত্র অল্লাহ্  িা’অরা ফয়রয়ছন- 

﴿  ٌِ يَ ب يَعأ دِّ فّي ٍَ  َ٘  ََ ّضِ ٱىَس َزأ ٱْلأ يَعِأ َٗ َٗ ٌِ ب يَ ٍَ َُِ ٗ ب ر ّسس  ٍَ َٗ  َُِ ّيْ٘  ٱلَِل ِ ر عأ َٗ  ِ ٌ  ثّرَادِّ َعّيي
د ّٗز﴾  ٱىص 

                                                           
1  এখায়ন مستقش ফা অফাস্থর ফরয়ি ভািৃগবড ভিান্তয়য ভৃিুয মডন্ত দুবনয়ায অফাস্থরয়ক ফুঝায়না য়য়য়ছ। অয 
 দ্বাযা কফযস্থ কযায স্থান ভিান্তয়য জয়েয ূয়ফড বিৃয়ভরুদয়ে ফস্থান বকংফা ভৃিুযয ভয় ফা স্থান مستُدع
ফুঝায়না য়য়য়ছ।  

2  থডাৎ রওয় ভাপুয়ম। 
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অভানভূ ও মভীয়ন মা বকছু অয়ছ িা বিবন জায়নন এফং কিাভযা মা কগান 

কয এফং মা প্রকা কয ফআ বিবন জায়নন। অল্লা ন্তযভূয় মা বকছু অয়ছ ক 

বফলয়য়ও ভযক ফগি। (ূযা অি-িাগাফুন: ৬৪ : ৪) 

অল্লা িা‘অরায কর গুর্াফরী ূর্ডাঙ্গ, বফনু্দ বযভার্ও ককায়না ূর্ডিা িায়ি 

কনআ। কমভন, ায়াি(জীফন), আরভ(জ্ঞান), কুদযি(িভিা), শ্রফর্, দডন, যভি, 

বকভি(প্রজ্ঞা), অমভি(ভত্ব) আিযাবদ।   

অল্লা িা‘অরা ফয়রন, 

  

َِِ َُِ َّلِ ﴿ّىيَّري  ْ٘ ٍّ ّٓخَسحِّ ي ؤأ ثَوِ  ثّٱْلأ ءِّۖ ٍَ ٘أ ِّ ٱىَس لِّلَ ثَوِ  َٗ ََ يَى  ِ ٱىأ َعأ َِ٘ ٱْلأ  ٕ عَّصيصِ  َٗ ٌ ﴾ ٱىأ َحّني  ٱىأ

মাযা অবখযায়িয প্রবি ইভান যায়খ না, খাযা ঈভা িায়দযআ জনয এফং অল্লায 

জনয যয়য়য়ছ য়ফডাচ্চ ঈভা। অয বিবনআ যাক্রভারী, ভাজ্ঞানী। 

(ূযা নার : ১৬ : ৬০) 

অয়ায়ি ‘য়ফডাচ্চ ঈভা’ ফয়র ঈয়েয, য়ফডাচ্চ গুর্।  

বদ্বিীয় ভূরনীবিঃ অল্লায নাভগুয়রা একআ ায়থ িাাঁয নাভও, গুর্ও। 

অল্লা ুফানাহু ওয়া িাঅরায মিগুয়রা নাভ যয়য়য়ছ িায প্রয়িযকবট একআ ায়থ িাাঁয 

নাভও, অফায িাাঁয গুর্ও। নাভ এ বয়য়ফ কম িা অল্লায ত্তায়ক ফুঝায়। এয াাাব 
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প্রবিবট নাভ কম থড ও বাফয়ক বনয়দড কয়য, িায বনবযয়খ প্রবিবট নাভ গুর্ বয়য়ফও 

বফয়ফবিি। প্রথয়ভাক্ত বফলয়বটয বফয়ফিনায় কময়িু প্রবিবট নাভ ববন্ন ত্তা থডাৎ অল্লা 

িা‘অরায়ক বনয়দড কযয়ছ িাআ ফগুয়রা নাভআ ভাথডয়ফাধক। অয বদ্বিীয়য়াক্ত বফলয়বট 

বফয়ফিনায় কময়িু প্রবিবট নাভ ুবনবদডি থডয়ফাধক িাআ একবট যবট কথয়ক অরাদা।   

িএফ انحي বিযঞ্জীফ,   انعهيم ফডজ্ঞ,  انقذيش ফডবক্তভান,  انسميع ফডয়শ্রািা, انبصيش 

ফডদ্রিা, انشحمه যভ করুর্াভয়,  انشحيم যভ দয়ারু, انعضيش ফডবক্তভান, انحكيم প্রজ্ঞাভয় 

আিযাবদ ফগুয়রা একআ ত্তায নাভ। অয ক ত্তা য়রন ভান অল্লা ুফানাহু ওয়া 

িাঅরা। িয়ফ انحي এয থড انعهيم এয থড কথয়ক অরাদা এফং انسميع এয انقذيش  এয থড 

কথয়ক অরাদা। প্রয়িযকবট নাভ ববন্ন ববন্ন গুর্ ফুঝায়ে।  

অল্লা িা‘অরায নাভগুয়রা কম একআ ায়থ িাাঁয নাভ এফং গুর্ দুয়টাআ, এয স্বয়ি কুযঅয়ন 

কাযীয়ভ ফহু অয়াি যয়য়য়ছ। এখায়ন ভাত্র দুবট অয়াি ঈয়ল্লখ কযবছ। অল্লা িা‘অরা ফয়রন, 

  

َِ٘  ٕ َٗ زِ  ﴿ غَف٘  ٌ ﴾ ٱىأ  ٱىَسّحي

বিবন যভ িভাীর, বি দয়ারু। (ূযা আঈনু: ১০ : ১০৭) 

নযত্র ফয়রন, 

َزث لَِ َٗ زِ  ﴿ غَف٘  ﴾ ذٗ  ٱىأ ّخۖ ََ  ٱىَسحأ
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অনায যফ িভাীর, দয়ারু। (ূযা অর কাাপ: ১৮ : ৫৮) 

কদখুন, এখায়ন প্রথভ অয়ায়ি ফরা য়ে, অল্লা য়রন,  ُِحيم  অয বদ্বিীয় অয়ায়ি ফরা ٱنشَّ

য়ে, বিবন য়রন,  َۡحَمِةُ  ر ٱنشَّ     

িএফ ফুঝা কগর, প্রথভ অয়ায়ি ঈয়ল্লবখি ‘অয যাীভ’ (যভ দয়ারু) য়রন বিবন বমবন 

দয়ায গুয়র্ গুর্াবিি।  

িাছাড়া অযফী বালাবফদগর্ ফাআ এ ফযাায়য একভি কম, মায জ্ঞান যয়য়য়ছ ককফর িায়কআ 

জ্ঞানী ফরা য়। মায শ্রফনবক্ত যয়য়য়ছ ককফর িায়কআ কশ্রািা ফরা য়। মায দৃবিবক্ত যয়য়য়ছ 

ককফর িায়কআ দ্রিা ফরা য়। এ বফলয়বট একদভআ স্পি, এয য়ি ককায়না প্রভার্ ক 

কযায প্রয়য়াজন অয়ছ ফয়র ভয়ন য় না।    

াযকথা র, অল্লা ুফানাহু ওয়া িাঅরায নাভগুয়রায ভয়ধয প্রয়িযকবট একআ ায়থ িাাঁয 

নাভও, অফায িাাঁয গুর্ও। িয়ফ যাাঁ, অল্লায গুর্গুয়রায বযবধ নায়ভয বযবধ য়িা 

য়নক বফিৃি। কাযর্, অল্লায গুর্গুয়রা িাাঁয কয়ভডয ায়থ মৃ্পক্ত অয অল্লায কয়ভডয 

ককায়না ীভা বযীভা কনআ। বিক কমভন িায ফার্ীয ককায়না ীভা বযীভা কনআ। অল্লা 

িাঅরা ফয়রন,  

٘أِ ىَ َٗ ب ﴿ ََ ّضِ فّي أََّ َزأ ِ ٱْلأ ٌِ  َشَجَسحِ  ٍّ يَ  سِ  أَقأ جَحأ ٱىأ د ٓ ۥ َٗ  َ ِِ  يَ ّدّٓۦ ٍّ عَخ ِ ثَعأ ِ َسجأ س  ح  ب أَثأ ٍَ 
ذِ  َّّفَددأِ  ََ َُِ ٱلَِلِّ  َمّي ﴾ َعّصيصِ  ٱلَِلَِ إّ  ٌ  َحّني

জবভয়ন মি গাছ অয়ছ িা মবদ করভ য়, অয ভি ভুদ্র (কাবর য়), িায ায়থ 
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অযও াি ভুদ্র কাবরয়ি বযর্ি য় িফুও অল্লায ফার্ীভূ কল য়ফ না। 

বনশ্চয় অল্লা ভাযাক্রভারী, প্রজ্ঞাভয়। (ূযা রুকভান: ৩১ : ২৭) 

ককাযঅয়ন ঈয়ল্লবখি অল্লায বকছু গুর্    

ককাযঅয়ন ঈয়ল্লবখি অল্লায বকছু গুর্, اإلتيان অগভর্ কযা,  األخز াকড়াও কযা, 

  াকড়াও কযা। انبطش  ,ধযাاإلمساك

অল্লা িা‘অরা ফয়রন, 

َجبٓءَِ َٗ  َزث َل﴾ ﴿

অনায যফ অয়ফন। (ূযা পজয: ৮৯ : ২২) 

 

َٕوِأ ﴿ َُِ ٗ ٌِ  أَُ إَّّلِٓ يَْظ س   ٖ رّيَ
َِِ ظ يَوِ  فّي ٱلَِل ِ يَأأ ّ ٍ ﴾ ًّ ب ََ غَ  ٱىأ

িাযা বক এযআ য়িা কযয়ছ কম, কভয়ঘয ছায়ায় অল্লা িায়দয বনকট অগভন 

কযয়ফন। (ূযা ফাকাযা: ২ : ২১০) 

ٌ مُ  ﴾ ٱّللَّ ُ ﴿فَأََخزَ ۡمۗۡ ٍِ بِ  بِز وُ 

পয়র িায়দয ায়য কাযয়র্ অল্লা িাদযয়ক াকড়াও কয়যয়ছন।  

(ূযা অয়র আভযান: ৩ : ১১) 

ّسلِ  َأ بٓءَِ ﴿َي  ََ ّضِ َعيَى رَقَعَِ أَُ ٱىَس َزأ ﴾ إَّّلِ ٱْلأ ۦٓ  ّٔ ّّ  ثّّئذأ
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অয বিবনআ অভানয়ক অটবকয়য় কযয়খয়ছন, কমন িাাঁয   নুভবি ছাড়া িা 

জবভয়নয ঈয য়ড় না মায়। (ূযা জ : ২২ : ৬৫) 

 

َُِ شَِ ﴿إّ  ىََشّديد ﴾ َزث ّلَِ ثَطأ

বনশ্চয়আ অনায যয়ফয াকড়াও ফড়আ কবিন। (ূযা ফুরুজ : ৮৫ : ১২) 

 

ٌِ  ٱلَِل ِ ﴿ي ّسيدِ  سَِ ثّن  ي سأ ّلَِ ٱىأ ٌِ  ي ّسيدِ  َٗ َس﴾ ثّن  ع سأ  ٱىأ

অল্লা কিাভায়দয জনয জ কযয়ি িান। কবিন কযয়ি িান না।  

(ূযা ফাকাযা : ২ : ১৮৫) 

যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআব ওয়াাল্লাভ ফয়রয়ছন, 

 

 «اىدّيب اىسَبء إىى ىييخ مو زثْب يْصه»

অভায়দয যফ প্রবি যায়িআ একদভ বনয়িয অকায় কনয়ভ অয়ন।  

(ী ফুখাযী : ১১৪৫; ী ভুবরভ : ৭৫৮) 

অভযা অল্লা িাঅরায এ গুর্গুয়রায়ক িাাঁয য়ঙ্গ বিক ওবায়ফআ মৃ্পক্ত কযফ কমবায়ফ 
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অয়াি ও াবদয় এয়য়ছ। এগুয়রা কথয়ক অল্লায ককায়না নাভ তিবয কযফ না। এবায়ফ 

ফরফ না কম, অল্লায একবট নাভ র انجائي অগন্তক, اآلتي অগন্তক, اآلخز াকড়াও কাযী, 

 ফিযর্কাযী আিযাবদ। এটাআ انىاصل ,আেুক انمشيذ ,াকড়াও কাযী انباطش ,ধাযক انممسل

অল্লায গুর্গুয়রায বযবধ নায়ভয বযবধ য়িা বফিৃি ওয়ায থড।  

িৃিীয় ভূরনীবিঃ অল্লায ককায়না নাভ মবদ এভন গুয়র্য বনয়দডকাযী য় মা িাাঁয ভাখরুয়কয 

ায়থ মৃ্পক্ত িায়র কখায়ন বিনবট বফলয় াফযি য়ফ। এক : ওআ নাভবট অল্লায জনয 

াফযি য়ফ। দুআ : নাভবট কম গুর্ ফুঝায়ফ ক গুর্বটও অল্লায জনয াফযি য়ফ। বিন : ঈক্ত 

গুয়র্য কম হুকুভ ও দাবফ িাও প্রভাবর্ি য়ফ।  

অয মবদ এভন গুয়র্য বনয়দডকাযী য় মা িাাঁয ভাখরুয়কয ায়থ মৃ্পক্ত নয় ফযং িাাঁয ত্তায 

ভায়ঝ ীভাফদ্ধ িায়র কখায়ন ভাত্র দুবট বফলয় াফযি য়ফ। এক : ওআ নাভবট অল্লায জনয 

াফযি য়ফ। দুআ : নাভবট কম গুর্ ফুঝায়ফ ক গুর্বটও অল্লায জনয াফযি য়ফ।  

প্রথভবটয ঈদাযর্ 

 ফডয়শ্রািা’ : এবট একবদয়ক কমভন এ ব্দবটয়ক অল্লায নাভ বয়য়ফ াফযি কযয়ছ‘ انسميع 

য বদয়ক িা انسمع ‘শ্রফর্বক্ত’ কক অল্লায গুর্ বয়য়ফ াফযি কযয়ছ। াাাব 

শ্রফয়র্য কম হুকুভ ও দাবফ িাও অল্লায জনয াফযি কযয়ছ। অয িা র, অল্লা ফ 

ধযয়নয অওয়াজ কায়নন। ফায প্রকায-কগান ফ কথা কায়নন।  
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অল্লা িাঅরা ফয়রন,  

 

ٱلَِل ِ َٗ عِ  ﴿ ََ ِٓ  يَسأ ب ََ َزم   ٗ َُِ رََحب يع ِ  ٱلَِلَِ إّ َّ ﴾ َس  ثَّصيس 

অল্লা কিাভায়দয কয়থাকথন কায়নন। বনশ্চয় অল্লা ফডয়শ্রািা, ফডদ্রিা। ূযা 

(ূযা ভুজাদারা: ৫৮ : ১) 

বদ্বিীয়বটয ঈদাযর্   

 বিযঞ্জীফ’ : এবট একবদয়ক কমভন এ ব্দবটয়ক অল্লায নাভ বয়য়ফ াফযি কযয়ছ।‘ انحي

নযবদয়ক ‘অর ায়াি’ িথা ‘জীফন’ কক অল্লা িা‘অরায একবট গুর্ বয়য়ফ াফযি 

কযয়ছ। 

িিুথড ভূরনীবিঃ অল্লা িা‘অরায নাভভূ িাাঁয ত্তা ও গুর্াফরী বিনবায়ফ প্রভার্ কয়য। 

ফডবদক কথয়ক প্রভার্ কয়য, ন্তবুডবক্ত বয়য়ফ প্রভার্ কয়য এফং দাবফ বয়য়ফ প্রভার্ কয়য। 

একবট ঈদাযর্  

 স্রিা’ নাভবট অল্লা িা‘অরায ত্তা এফং ৃবি কযায গুর্য়ক  যাবয ফুঝায়।‘  انخانق 

অফায শুধু অল্লায ত্তা এফং শুধু ৃবি কযায গুর্ এ দুয়য়য কম ককায়না একবটয়ক ন্তবুডবক্ত 

বয়য়ফ ফুঝায়। থডাৎ খাবরক ব্দবট দুবট বফলয়য়ক ন্তবুডক্ত কয়য অয়ছ। একবট অল্লায 

নাভ, যবট অল্লায গুর্। িএফ কময়কায়না একবটয়ক ন্তবুডবক্ত বয়য়ফ ফুঝায়। এয 
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াাাব খাবরক ব্দবট দাবফ বয়য়ফ ‘আরভ’ ও ‘কুদযি’ এ দুবট গুর্য়ক াফযি কযয়ছ। 

এ কাযয়র্আ অল্লা িা‘অরা মখন অকা ও ৃবথফী ৃবিয কথা ঈয়ল্লখ কয়যয়ছন িখন 

ফয়রয়ছন,  

اأِ ٓ٘  َ يَ َُِ ﴿ّىزَعأ َ ءِ  م و ِّ َعيَى ِ ٱلَِلَِ أ َُِ قَّديسِ  َشيأ أَ ءِ  ثّن و ِّ أََحبطَِ قَدِأ ٱلَِلَِ َٗ ب﴾ َشيأ  ََ  ّعيأ

কমন কিাভযা জানয়ি ায কম, অল্লা ফডবফলয়য় িভিাফান এফং অল্লায জ্ঞান ফ 

বকছুয়ক কফিন কয়য অয়ছ। (ূযা িারাক: ৬৫ : ১২) 

ঞ্চভ ভূরনীবিঃ অল্লায নাভভূ ুবনবদডি ককায়না ংখযায় ীভাফদ্ধ নয়। 

অল্লায নাভভূ ুবনবদডি ককায়না ংখযায় ীভাফদ্ধ নয়। কাযর্, প্রবদ্ধ একবট কদায়ায়ি 

যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআব ওয়াাল্লাভ ফয়রয়ছন,   

 عيَزٔ أٗ مزبثل، في أّصىزٔ أٗ ّفسل، ثٔ سَيذ ىل، ٕ٘ اسٌ ثنو أسأىل»
 «عْدك اىغيت عيٌ في ثٔ اسزأثسد أٗ خيقل، ٍِ أحدا ِ

‘অবভ অনায কায়ছ প্রাথডনা কযবছ অনায এভন প্রবিবট নায়ভয ওবরায়, মা অবন বনয়জ 

কযয়খয়ছন ফা অনায বকিায়ফ ফিীর্ড কয়যয়ছন ফা অনায ৃিজীয়ফয কাঈয়ক ববখয়য়য়ছন 

ফা অনায গায়য়বফ আরয়ভয ভয়ধয ংযির্ কয়য কযয়খয়ছন। 

াদীবট আভাভ অভদ, আফয়ন বফফান এফং আভাভ ায়কভ ফর্ডনা কয়যয়ছন অয াদীবট 
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ী।3 

ফরায য়িা যায়খ না কম, অল্লা িা‘অরা িায গায়য়বফ আরয়ভ মা একান্তবায়ফ কযয়খ 

বদয়য়য়ছন িা কাযও য়িআ জানা ম্ভফ নয়।  

নয এক াবদয় এয়য়ছ,  

 «اىجْخ دخو أحصبٕب ٍِ ٗاحدا ، إّل ٍبئخ اسَب ، ٗرسعيِ رسعخ هلل إُ»

অল্লায এভন বনযানব্বআবট নাভ যয়য়য়ছ, কম ফযবক্ত ওগুয়রায়ক আা4 (িথা মথামথবায়ফ 

কায়মড বযর্ি) কযয়ফ ক জান্নায়ি প্রয়ফ কযয়ফ।5 

এ াবদয়য ঈয়েয র, অল্লায নাভ কিা য়নক িয়ফ িায ভয়ধয বনযানব্বআবট নাভ এভন 

কম, ককঈ মবদ এআ নাভগুয়রায থড ও দাফী  মথামথবায়ফ কায়জ বযর্ি কয়য এফং বনয়জয 

জীফয়নয এয প্রবিপরন ঘটায় িায়র ক ফযআ জান্নায়ি মায়ফ। এ কথা ঈয়েয নয় কম, 

িাাঁয নাভ ককফর এআ বনযানব্বআবটআ। কাযর্, ওয়যয াবদ কথয়ক ফুঝা মায়ে কম, িাাঁয নাভ 

অযও অয়ছ।   

                                                           
3 ভুনায়দ অভদ (১/৩৯১, ৪৫২); ী আফয়ন বফফান াদী নং (২৩৭২); ায়কভ (১/৫০৯), াআখ অরফানী 

এবটয়ক ‘অর অাদীু াীা’কি ঈয়ল্লখ কয়যয়ছন।  
4 নাভগুয়রায়ক মথামথবায়ফ কায়জ রাগায়নায থড, এ নাভগুয়রায ব্দ ভুখি কযা, থড কফাঝা এফং ওগুয়রায দাবফ 

নুমায়ী অভর কযা (করখক) 
5 ী ফুখাযী, িাওদী ধযায়, নুয়েদ : বনশ্চয় অল্লা িাঅরায একবট কভ একবট নাভ যয়য়য়ছ, াদী নং 

(৭৩৯২); ভুবরভ, বমবকয ধযায়, নুয়েদ : অল্লায নাভ এফং কম িা গুর্য়ফ িায ভমডাদা, াদী নং (২৬৭৭)  
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এয ঈদাযর্ র কমভন ককঈ ফরর, অভায কায়ছ এভন এক টাকা অয়ছ মা অবভ দান 

কযায জনয অরাদা কয়য কযয়খবছ, িায়র িায এ কথায থড এটা নয় কম, িায কায়ছ এ 

ছাড়া অয ককায়না টাকা কনআ। ফযং থড য়রা িায কায়ছ অয়যা টাকা অয়ছ, িয়ফ দান কযায 

জনয ক এক টাকা অরাদা কয়য কযয়খয়ছ।    

লষ্ঠ ভূরনীবিঃ অল্লায নাভভূ মূ্পর্ড রূয় কুযঅন-ুন্না বনবডয, এ কিয়ত্র ভানুয়লয ফুবদ্ধ 

বফয়ফিনায ককানও দখর কনআ।   

অল্লায নাভভূয়য ফযাায়য কুযঅন-ুন্নায় মিটুকু এয়য়ছ অভযা বিক িিটুকুআ ফরয়ফা, 

িিটুকুআ বফশ্বা কযয়ফা। িায ওয ককায়না বকছু ফাড়ায়ফাও না, কভায়ফাও না। কাযর্, 

অল্লা িা‘অরা কম ফ ও গুয়র্য ঈয়মাগী িা ভানুয়লয বফয়ফক-ফুবদ্ধ দ্বাযা বনধডাযর্ কযা 

একদভআ ম্ভফ।   

অল্লা িা‘অরা ফয়রন,  

َّلِ َٗ فِ  ﴿ ب رَقأ سَِ ٍَ ّٔۦ ىَلَِ ىَيأ ٌ ِ  ثّ َُِ ّعيأ عَِ إّ َأ جََصسَِ ٱىَس ٱىأ ف َؤادَِ َٗ ٱىأ ٓئّلَِ م وِ  َٗ ىَ  ٗأ َُِ أ  ٔ ِ َمب ْأ  َع

سِأ ٍَ ﴾ ّٗلا  ٔ  ٔ 

কম বফলয়য় কিাভায ককান জ্ঞান কনআ িায বছয়ন য়ড়া না। বনশ্চয়আ কান, কিাখ ও 

ন্তয, এয়দয প্রয়িযকবটআ বজজ্ঞাবি য়ফ। (ূযা ফবন আযাআর: ১৭ : ৩৬) 

অল্লাহ্  অযও ফয়রয়ছন- 
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ب ﴿ق وِأ ََ ًَِ إَّّ ّحشَِ َزث ّيَِ َحَس  َ٘ فَ ب ٱىأ سَِ ٍَ َٖ ب َظ َٖ ْأ ب ٍّ ٍَ َٗ َِِ ٌَِ ثََط ثأ ّ ٱۡلأ يَِ َٗ جَغأ ٱىأ سِّ َٗ َحق ِّ ثّغَيأ  ٱىأ
أَُ ّسم ٘اأِ َٗ ب ثّٱلَِلِّ ر شأ ٌِأ ٍَ هِأ ىَ َص ّ ّٔۦ يْ  ب ثّ ْا َط  أَُ س يأ اأِ َٗ ى٘  ب ٱلَِلِّ َعيَى رَق٘  ﴾ َّلِ ٍَ َُ ٘  َ يَ  رَعأ

ফয়র বদন, ‘অভায যফ কিা ককফর াযাভ কয়যয়ছন শ্লীর  বফলয়ভূ-মা প্রকায ও 

প্রকায অয াযাভ কয়যয়ছন া  ও নযায়বায়ফ ীভারঙ্ঘন কযা এফং অল্লায 

ায়থ এভন বকছু বযক কযা, মায ফযাায়য অল্লা ককান প্রভার্ ফিীর্ড কয়যনবন 

এফং অল্লায ফযাায়য এভন বকছু ফরা মা কিাভযা জান না।  

(ূযা অযাপ: ৭ : ৩৩) 

ঈয়যাক্ত অয়াি কথয়ক স্পি ফুঝা মায় কম, অল্লা িা‘অরায ওয এভন ককায়না নাভ 

অয়যা কযা মা বিবন বনয়জয জনয যায়খনবন থফা কম ফ নাভ বিবন বনয়জয জনয কযয়খয়ছন 

িায ককায়নাটা স্বীকায কযা, এ দুয়টায ককায়নাটাআ কযা মায়ফ না। াযকথা র, অল্লায 

নাভভূয়য ফযাায়য কুযঅন-ুন্নায় মিটুকু এয়য়ছ অভায়দযয়ক বিক িিটুকুআ ফরয়ি য়ফ। 

িায ফাআয়য একদভআ মাওয়া মায়ফ না। 

প্তভ ভূরনীবিঃ অল্লায নাভ ও গুর্াফরীয কিয়ত্র আরাদ কথয়ক কফাঁয়ি থাকয়ি য়ফ।  

আরায়দয থড  

  .انميم:  ٌُ انهغة في اإلنحاد

 .عمهً أَ اعتقادي يجب عما انعذَل فٍُ:  االصطالح في أما
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 .نٍا انثابت انحق عه َمعاويٍا َبحقائقٍا بٍا انعذَل: ٌُ هللا أسماء في َاإلنحاد

আরায়দয অববধাবনক থড র, একবদয়ক ঝুাঁয়ক ড়া। ধাবফি ওয়া। 

অয াবযবাবলক থড র, কম বফশ্বা কালর্ কযা অভায়দয ওয অফযক িা না কয়য ববন্ন 

ককায়না বফশ্বা কালর্ কযা। 

অল্লা িাঅরায নাভ ও গুর্াফরীয কিয়ত্র আরাদ র, িাাঁয ককায়না  নাভ ফা গুর্য়ক 

স্বীকায কযা ফা ওটায বনধডাবযি থডয়ক স্বীকায কযা ফা বফকৃবি কযা। এ বফকৃবিকযয়র্য 

কিয়ত্র যীয়য়িয দবরয়রয বনবযয়খ ককায়নাবট বযক অফায ককায়নাবট কুপয।       

ওয়যয কথাবটয়ক এবায়ফও ফরা মায় কম, অল্লায নাভ ও গুর্াফরীয কিয়ত্র আরাদ র, 

িাাঁয নাভ ও গুর্াফরীয কিয়ত্র এভন বকছু বফশ্বা কযা ফা ফরা মায কাযয়র্ িাাঁয নাভ ও 

গুর্াফরীয কিয়ত্র িাওীদ নি য়য় মায়।   

অল্লা িাঅরা ফয়রন,  

ِّ لِّلَ بءِ  َٗ ََ َسأ سأَْى اْلأ ع ٘ٓ ِ اىأح  ب فَبدأ َٖ ٗا ثّ ذَز  َٗ َِِ َُِ اىَّري ِّٔ فّي ي يأّحد ٗ بئّ ََ َُِ أَسأ ٗأ َص ب َسي جأ ا ٍَ َُِ َمبّ٘  ي٘  ََ  يَعأ

অল্লায জনযআ যয়য়য়ছ ুন্দযিভ নাভভূ। ুিযাং কিাভযা িাাঁয়ক কফ নায়ভআ র্াক এফং 

মাযা িাাঁয নায়ভয ভয়ধয বফকৃবি ঘটায় িায়দযয়ক বযিযাগ কয়যা। িাযা মা কযয়ছ িায পর 

িাযা ীঘ্রআ ায়ফ। (ূযা অযাপ: ৭: ১৮০) 

এখায়ন ঈয়ল্লবখি َُن   ব্দবট আরাদ কথয়কআ এয়য়ছ। ي ْهِحذَ 
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আরায়দয ধযন  

আরায়দয ধযন কভাট ছয়বট।  

এক : ফাড়ায়না। দুআ : কভায়না। বিন : বযফিডন কযা।  

িায : কামডকয কযা। াাঁি : াদৃয ফানায়না। ছয় : ফযাখযা কদয়া মায় না এভন বফলয়য় ফযাখযা 

কদয়। অযফীয়ি ফরয়র য়ফ, 

 . َتكييف َتمثيم َتعطيم َتحشيف َاوكاس اصدياد

এআ ছয় ধযয়নয আরায়দয কিত্র র বিনবট।  

এক. াবব্দক আরাদ। অল্লায মি নাভ ও গুর্ যয়য়য়ছ িায ভয়ধয অিবযক ককায়না ধযয়নয 

আরাদ কযা।  

দুআ. থডগি আরাদ। অল্লায মি নাভ ও গুর্ যয়য়য়ছ এগুয়রায ভয়ধয থডগি ককায়না 

ধযয়নয আরাদ কযা।     

বিন. ফািয়ফ প্রয়য়াগ কযায কিয়ত্র আরাদ। অল্লায নাভ ও গুর্াফরীয ব্দ ও থড কভয়ন 

কনয়া বকন্তু িায ফািফ প্রয়য়াগ না ভানা।  

কমভন, ককঈ ফরর, অল্লায একবট নাভ ‘যামমাক’ অয়ছ িা অবভ ভাবন। িায থড, বিবন 

বযবমকদািা িাও ভাবন। বকন্তু বিবন এখনও অভায়দযয়ক বযবমক কদন, বযবমক কদয়ায কাজবট 
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বিবন এখনও বনয়জয ায়ি কযয়খয়ছন, একথা অবভ ভাবন না। নাঈমুবফল্লা। এটা র ফািয়ফ 

প্রয়য়ায়গয কিয়ত্র আরাদ।   

াযকথা র, িাওীদুর অভা ওয়া বপায়িয বিনবট াটড। াবব্দক, অবথডক ও ফািবফক। 

অভা ওয়া বপায়িয কিয়ত্র এআ বিনবট বফলয়য়আ িাওীদ থাকয়ি য়ফ। কায়যা মবদ 

াবব্দক কিয়ত্র িাওীদ বিক থায়ক বকন্তু থডগি কিয়ত্র বিক না থায়ক িায়র ক ভুবরভ 

য়ফ না। কিভবনবায়ফ কায়যা ব্দগি ও থডগি কিয়ত্র িাওীদ বিক অয়ছ বকন্তু ফািবফক 

কিয়ত্র বিক কনআ িায়র কও ভুবরভ য়ফ না।  

এখায়ন একবট বফলয়  রিনীয়, ূয়ফড ঈয়ল্লবখি আরায়দয ছয় দ্ধবিয প্রয়িযকবটয ভয়ধযআ এআ 

বিনবট কিত্র (াবব্দক, অবথডক, ও ফািবফক ফা প্রায়য়াবগক) প্রয়মাজয য়ফ ফযাাযবট এভন নয়। 

ফযং ককায়নাটায়ি বিয়নাবট য়ফ। ককায়নাটায়ি দুবট য়ফ। ককায়নাটায়ি শুধু একবট য়ফ। কমভন, 

প্রথভবট র, ফাড়ায়না। এবট াবব্দক, অবথডক, ও ফািবফক বিয়না কিয়ত্র য়ফ। থডাৎ য়ব্দয 

ভয়ধয ফাড়ায়না, য়থডয ভয়ধয ফাড়ায়না এফং ফািফিায কিয়ত্র ফাড়ায়না। এআ বিয়নাবটআ আরাদ 

ও কুপয। 

বদ্বিীয়বট র, কভায়না। এবটও বিয়না কিয়ত্র য়ফ। 

িৃিীয়বট র, ফদরায়না। বযফিডন কযা। এবটও বিয়না কিয়ত্র য়ফ। 
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িিুথডবট র, িা’িীর ফা কামডকয কযা। এবট ককফর একবট কিয়ত্র য়ফ। িা র, ফািবফক 

ফা প্রায়য়াবগক কিয়ত্র। ফাবক দুয়টা কিয়ত্র য়ফ না। কাযর্, িা’িীর ফা কামডকয কযা ফরা 

য়, ব্দ ও িায থড ভানা বকন্তু িায ফািফরূটা না ভানা।  

ঞ্চভবট র, িাভীর ফা াদৃয ফানায়না। এবট ককফর দুবট কিয়ত্র য়ফ। অর্ থগত ও বাস্তববক বা 

প্রায় াবগক ক্ষেয়ে। শব্দগত ক্ষেয়ে হয়ব না।  

এখায়ন একবট ভূরনীবি য়ে, কুযঅন ও াবদয় কম কর ব্দ অল্লায জনয ফযফায 

য়য়য়ছ, াাাব ভাখরূয়কয জনযও ফযফায য়য়য়ছ ক ফ য়ব্দয াবব্দক াদৃয তফধ। 

কমভন ধরুর্, ‘অয়রভ’ ব্দবট। এবট কুযঅয়ন কাযীয়ভ অল্লায জনয ফযফায য়য়য়ছ, ফান্দায 

জনযও ফযফায য়য়য়ছ। এ কাযয়র্আ এ য়ব্দয কিয়ত্র াবব্দক িাভীর ফা াদৃয কযা তফধ। 

এয়ক অযবফয়ি আবিযায়ক রাপবম ফা আবিযাকুর রাপম ফরা য়য় থায়ক। 

বকছু বকছু নায়ভয কিয়ত্র এআ াবব্দক াদৃযও তফধ নয়। িা র, অল্লা িাঅরায মাবি নাভ 

থডাৎ অল্লা য়ব্দয কিয়ত্র এফং িাাঁয ওআ ফ নায়ভয কিয়ত্র মা বিবন নয কাযও জনয 

ফযফায কয়যনবন।  

াযকথা র, অল্লা িাঅরায কম কর গুর্ ফা গুর্ফািক নাভ  কুযঅন-াবদয় নযয়দয 

জনয ফযফায কযা য়য়য়ছ শুধু ক ফ গুর্ ফা গুর্ফািক নায়ভয কিয়ত্র াবব্দক াদৃয তফধ। 

নযগুয়রায কিয়ত্র তফধ নয়।   
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লিবট র, িাকয়ীপ-ফযাখযা ীন বফলয়য় ফযাখযা কদয়া। এবটও ককফর দুবট কিয়ত্র য়ফ। িা র, 

থডগি ও ফািবফক ফা প্রায়য়াবগক কিয়ত্র। ব্দগি কিয়ত্র য়ফ না। 

িাকবয়য়পয ফযাায়য ভূরনীবি র, কুযঅন-াবদয় অল্লা িাঅরায কম কর য়ঙ্গয কথা 

ঈয়ল্লখ যয়য়য়ছ ওগুয়রায কিয়ত্র ব্দগুয়রায়ক িায াকীকী ফা অর য়থড বফশ্বা কযা। 

থডাৎ কমবায়ফ ঈয়ল্লখ কযা য়য়য়ছ হুফহু ওবায়ফআ বফশ্বা কযা। ভামাজী ফা রূক য়থড নয়। 

কমভন, অল্লা িাঅরা কুযঅয়নয বফববন্ন স্থায়ন িাাঁয জনয يذ -‘আয়াদ’ ব্দবট ফযফায 

কয়যয়ছন। মায ফাংরা থড, াি। এখন অভায়দয কিডফয র, এ কথা বফশ্বা কযা কম, 

অল্লা িাঅরায ‘আয়াদ’ ফা াি অয়ছ। িয়ফ িায অকায অকৃবি ককভন, িা অভায়দয 

জানা কনআ। অল্লা িাঅরায ান নুমায়ী কমভন ওয়ায কথা কিভনআ। ক ম্পয়কড 

অভায়দয আরভ কনআ। িএফ অল্লায াি থড অল্লায কুদযি ফা বক্ত আিযাবদ ফরা মায়ফ 

না। 

ুয়যা অয়রািনায াযাং  

অজ অল্লা ুফানাহু ওয়া িাঅরায নাভ বফলয়ক কভাট ািবট ভূরনীবি অয়রািনা কযা 

য়য়য়ছ, 

প্রথভ ভূরনীবি: অল্লায প্রয়িযকবট নাভআ বি নান্দবনক। 

বদ্বিীয় ভূরনীবি: অল্লায নাভগুয়রা একআ ায়থ িাাঁয নাভও, অফায গুর্ও। 



 

 

অল্লায নাভ বফলয়ক বকছু ভূরনীবি- ভাওরানা বযপুর অরভ াবপজাহুল্লা  

23 

 

িৃিীয় ভূরনীবিঃ অল্লায ককায়না নাভ মবদ এভন গুয়র্য বনয়দডকাযী য় মা িাাঁয ভাখরুয়কয 

ায়থ মৃ্পক্ত িায়র কখায়ন বিনবট বফলয় াফযি য়ফ। এক : ওআ নাভবট অল্লায জনয 

াফযি য়ফ। দুআ : নাভবট কম গুর্ ফুঝায়ফ ক গুর্বটও অল্লায জনয াফযি য়ফ। বিন : ঈক্ত 

গুয়র্য কম হুকুভ ও দাবফ িাও প্রভাবর্ি য়ফ।  

অয মবদ এভন গুয়র্য বনয়দডকাযী য় মা িাাঁয ভাখরুয়কয ায়থ মৃ্পক্ত নয় ফযং িাাঁয ত্তায 

ভায়ঝ ীভাফদ্ধ িায়র কখায়ন ভাত্র দুবট বফলয় াফযি য়ফ। এক : ওআ নাভবট অল্লায জনয 

াফযি য়ফ। দুআ : নাভবট কম গুর্ ফুঝায়ফ ক গুর্বটও অল্লায জনয াফযি য়ফ। 

িিুথড ভূরনীবিঃ অল্লা িা‘অরায নাভভূ িাাঁয ত্তা ও গুর্াফরী বিনবায়ফ প্রভার্ কয়য। 

ফডবদক কথয়ক প্রভার্ কয়য, ন্তবুডবক্ত বয়য়ফ প্রভার্ কয়য এফং দাবফ বয়য়ফ প্রভার্ কয়য। 

ঞ্চভ ভূরনীবিঃ অল্লায নাভভূ ুবনবদডি ককায়না ংখযায় ীভাফদ্ধ নয়। 

লষ্ঠ ভূরনীবিঃ অল্লায নাভভূ মূ্পর্ড রূয় কুযঅন-ুন্না বনবডয, এ কিয়ত্র ভানুয়লয ফুবদ্ধ 

বফয়ফিনায ককানও দখর কনআ।   

প্তভ ভূরনীবিঃ অল্লায নাভ ও গুর্াফরীয কিয়ত্র আরাদ কথয়ক কফাঁয়ি থাকয়ি য়ফ।  

অল্লা িাঅরা অভায়দয ফাআয়ক ী অকীদা ও ী ভানাজ ফুঝা এফং ভৃিুয মডন্ত িায 

ওয বফির থাকায িাওবপক দান কয়যন। অভীন। 

 


